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Caro Leitor,
Como o foco da nossa revista é 

ajudar você no seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, nessa sexta 
edição da revista DH em Foco, 
queremos chamar a sua atenção 
para algo que pode estar o impedido 
de alcançar sucesso em diversas 
áreas da sua vida. O tema abordado 
nessa edição, pode ser a causa 
dos seus problemas financeiros, 
sociais, emocionais, familiares e até 
problemas espirituais. Esse tema tem 
afetado muitas pessoas ao redor do 
mundo. Ficou curioso? Então, vem 
comigo. Hoje nós iremos falar sobre a 
síndrome do impostor. Você já ouviu 
falar dessa síndrome?

Nessa edição, estaremos explicando 
o que é a síndrome do impostor, quais 
são as caracterísitcas das pessoas que 
sofrem com essa síndrome e ainda 
traremos dicas para ajudar muitas 
pessoas a saírem dela de forma eficaz. 
Você acha que parou por aqui? Não! 
Por que o nosso time sabe do que você 
precisa para encontrar tranquilidade 
no seu dia a dia, portanto, queremos 

deixá-lo equipado com informações 
relevantes, afinal de contas, é 
importante saber com quem podemos 
fechar bons negócios, e nessa revista, 
você irá encontrar empresas sérias que 
se importam de verdade com você.

E para demostrar o nosso carinho 
para com o seu bem estar, pensamos 
nos temas sobre a importância dos 
seguros, as vantagens do planejamento 
tributário, a importância e o diferencial 
de profissionais na área da saúde, a 
melhor poupança para a sua vida e 
as 5 maneiras práticas para superar o 
bloqueio criativo, tudo isso em uma 
única edição! 

 
Então convido você, caro leitor, 

a ler a sexta edição da revista com 
atenção e colocar em prática esse 
conteúdo de valor. Caso você tenha 
um amigo ou parente que precise 
dessas informações, faça a sua 
boa ação do dia e compartilhe com 
ele essa edição da revista que tem 
ajudado centenas de pessoas ao redor 
do mundo, DH em Foco. 
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Você conhece
a síndrome
do impostor?

Será que você se sente inferior 
constantemente quando está em um 
ambiente estudantil ou profissional, 
sem uma razão específica? 

Será que você tem a sensacão de 
que as suas qualificações nunca são 
boas comparadas aos seus colegas de 
trabalho ou profissão? 

Será que após uma conquista, você 
pensou que não era merecedor de 
receber o título ou posição por não achar 
que tinha as competências necessárias 
para assumir tal responsabilidade? Ou 
até deixou de realizar algo pessoal por 
não se sentir preparado? 

Será que quando você está em uma 
reunião de negócios, com pessoas bem 
qualificadas,   você se vê pensando: Eu 
não mereço estar aqui!

Se isso está acontecendo com você, 
cuidado! Você pode estar sofrendo da 
síndrome do impostor.

E se esse é o seu caso, esse artigo 
poderá ajudá-lo a entender o que pode 
estar acontecendo com você, então, 
vem comigo para entender melhor 
esse assunto.

Autoconhecimento
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Autoconhecimento

É uma experiência interna de 
falsidade intelectual, que parece 
prevalecer entre as pessoas de alto 
desempenho. 

É uma condição emocionalmente 
debilitante, caracterizada por um 
nível de ansiedade  persistente e sem 
justificativa em relação à conquista. 
Podemos resumir dizendo que é o 
pavor de avaliação, medo de fracasso 
e exposição pública, que gera uma 
incapacidade de internalizar o sucesso 
e falta de satisfação pela conquista.

De acordo com as pesquisas da 
Dra. Pauline Clance, existem três 
características que definem essa 
síndrome: 

• A primeira é a sensação de que 
outras pessoas têm uma percepção 
vaidosa de suas habilidades; 

• A segunda é o medo de que suas 
verdadeiras habilidades sejam 

descobertas, ou seja, que as 
suas habilidades não são reais e 
verdadeiras. Isso causa sofrimento 
com uma dor interna, que gera 
a espectativa de que alguém irá 
descobrir que suas habilidades são 
uma fraude; 

• A terceira é a tendência em atribuir 
sucesso à sorte ou coincidência. 

A Dra. Clance iniciou seus estudos 
no tema, baseado em experiências com  
seus estudantes. Ela disse: 

“Percebi que meus alunos estavam 
cheios de dúvidas sobre suas habilidades 
e preocupados em continuar seus 
sucessos; eles diziam: “Eu tenho medo 
”e“ desta vez vou estragar o exame”, 
mas quando perguntei, eles nunca 
haviam feito um exame. De fato, suas 
pontuações e notas no SAT foram 
excelentes. Um deles me disse: “Eu 
me sinto como um impostor aqui com 

todas essas pessoas brilhantes”.

Nesse caso, eram pessoas que 
tinham um grande conhecimento, mas 
não conseguiam perceber esse valor.

Outras pesquisas concluíram que 
essa condição é particularmente 
provável de ocorrer quando uma 
pessoa vive uma experiência nova na 
área profissional, assumindo novas 
responsabilidades. Quem vive nessa 
condição, está sempre com o sentimento 
irônico de que é uma fraude.

Outros estudos mostram que 
a síndrome do impostor está 
relacionada e se sobrepõe a várias 
outras manifestações de insegurança, 
incluindo a autodefesa, em que 
um indivíduo sabota seu próprio 
desempenho e cria desculpas para o 
fracasso e pessimismo defensivo. 

É claro que existe uma base para essa 
síndrome entrar na vida de alguém. Isso 
geralmente acontece na infância, onde a 
criança foi muito cobrada ou foi exigido 
um nível grande de perfeccionismo, sem 
oferecer a ela afirmações positivas sobre 
o seu desempenho. 

Trago aqui o exemplo da Michele 
Obama, que disse em várias entrevistas 
que sempre teve uma batalha em sua 
mente, com a frase: “I’m not good 
enough ”(Eu não sou boa o suficiente). 
Ela revelou que já tinha essa síndrome, 
só não sabia que tinha um título para 
ela. Em seu discurso, ela fala que 
já esteve em várias mesas, ou seja, 
encontros com pessoas de alto nível, 
diferentes profissões e cargos diversos, 
e que sofrem da mesma síndrome. 

A síndrome do impostor descreve 
uma crença central de que o indivíduo 
não é tão inteligente, competente ou 
talentoso, em relação ao que os outros 
pensam que ele seja.

O que é a 
síndrome do 

impostor?
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As consequências dessa síndrome 
tem arruinado a vida de muitos 
indivíduos, levando-os para hábitos 
destrutivos, como consumo de 
drogas, má alimentação, álcool, 
derrotas profissionais e a fuga de não 
querer estar em uma determinada 
posição, por não se sentir merecedor 
de pertencer a um derterminado lugar 
ou posição.

Na época em que trabalhei como 
coordenadora acadêmica de uma 
universidade em Orlando, percebi que 
muitos professores e estudantes bem 
sucedidos viviam essa síndrome, como 
eu também já vivi.  

Outro exemplo que trago são de 
artistas de televisão, rádio e jornais, 
que vivem os mesmo desafios. A atriz 
Jodie Foster, disse: “Quando eu fiz 
o primeiro filme, pensei que tinha 
feito um trabalho muito ruim. Foi tão 
exagerado que eu pensei que seria o 
meu fim, então comecei a me preparar 
para voltar à faculdade, mas o sucesso 
do filme me fez repensar na minha 
decisão. Eu me joguei de cabeça para 
trás, agindo e pensando que eu não 
tinha dado tudo”.

Outro ator que passou por isso foi o 
Don Cheadle: “Tudo o que vejo é tudo 
o que estou fazendo de errado, que é 
uma farsa e uma fraude.”

Perceba que essa síndrome 
pode atingir qualquer pessoa. Esse 
questionamento nos leva a entender 
que o método DCD (dúvidar, criticar e 
determinar) utilizado pelo Dr. Agusuto 
Cury é eficaz. Como ele funciona? 

• Duvidar: De todas as falsas crenças, 
duvide de que não consegue 
superar os desafios ou resolver 
alguma coisa;

• Criticar: Criticar toda ideia 
pessimista, angustiante e 
pertubadora. Questione as suas 
emoções e seja seu advogado de 
defesa, não de acusação;

• Deteminar: Seja determinado a 
lutar pelos seu bem estar, seus 
sonhos e seja livre e não escravo 
de seus conflitos e decida a ter um 
caso de amor com você mesmo.

Dra. Josie Oliveira , Ph.D
Personal & Professional Coaching

Agora coloque em prática
7 dicas que o ajudarão a paralisar 

essa síndrome em sua vida:

1. Questione seus 
pensamentos;

2. Aceite que não 
somos seres perfeitos, 

nem mesmo você; 
sempre precisamos 

melhorar em 
algum aspecto; 

faz parte do nosso 
desenvolvimento;

3. Não se compare 
com as pessoas, o que 

você vê do outro, é 
somente uma pequena 

parte da vida dele;

4. Procure ouvir feedback de 
pessoas verdadeiras e que se 

importam com você, converse com 
profissionais que sejam referência 

para você e tenho certeza que 
você irá se surpreender com  

essa experiência;

5. Experimente se colocar no 
lugar de um amigo, se seu 

melhor amigo estivesse falando 
que se sente uma fraude, 

como você reagiria? Trate-se 
da mesma forma que você 

trataria seu amigo!

6. Mantenha uma lista 
de suas habilidades e 

caraterísticas positivas;

7. Pense menos e tenha mais 
ação, essa atitude é excelente para 

ajudá-lo a enfrentar a síndrome 
do impostor; quando se sentir 

inseguro, aja mesmo com dúvida; 
esse primeiro passo é o mais difícil, 
porém, após superar essa fase, você 
irá se surpreender com o resultado.

Autoconhecimento

E quero terminar dizendo que 
as pessoas incompetentes, não 
se preocupam em fazer algo com 
excelência, isso quer dizer que se você 
se preocupa tanto em ser perfeito, é 
sinal que não é incompetente!

E caso precise de minha ajuda para 
sair dessa síndrome, eu tenho um 
programa especial para você. Entre em 
contato.
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Helen Oliveira
CEO da NL Insurance

Segurança

Proteger o património e os bens 
pessoais ou profissionais é uma necessidade 
crescente para evitar problemas de vários 
tipos, principalmente legais. Além disso, 
acidentes ou catástrofes podem ocorrer a 
qualquer momento e, por isso, é essencial 
estar protegido. 

Eventos imprevistos podem sempre 
surgir, podendo comprometer a 
existência e o bem-estar do nosso 
património. Seguro cobre os danos e 
facilita o processo de recuperação.

O seguro de responsabilidade civil 
(liability) pode ser contratado individual ou 
coletivamente, dependendo de cada caso. 
Qualquer pessoa física ou jurídica pode 
causar danos a terceiros acidentalmente, 
por isso é essencial ter um seguro que 
cubra este tipo de situação que pode ter 
consequências econômicas e/ou penais.

O que é seguro? Trata-se de um 
contrato que protege o titular e/ou 
seus beneficiários de um risco possível. 
Este contrato transfere esse risco para 
a seguradora, que assume o montante 
econômico contratado para compensar 
os efeitos de um eventual acontecimento. 

Sem a intenção de dar prioridade a um 
tipo de seguro ou outro, ao pensarmos em 
seguros, focamos no seguro de veículo, 
de casa, do negócio e não pensamos 
em seguro de vida ou seguro de saúde. 
É importante consultar um profissional 
de confiança para explicar os benefícios 

de cada um e as opções que existem de 
acordo com a sua necessidade.

Escolher o melhor seguro não é 
escolher o seguro mais caro

De um lado, colocamos o que queremos 
assegurar e seu valor. Do outro, as diferentes 
empresas de seguro, as coberturas e quanto 
nos custa.  É muito importante avaliar a 
seguradora, o seu histórico no mercado de 
seguros e sua estabilidade financeira.  Isso é 
crucial!  Depois de pesquisar, considerando 
que as promoções do primeiro ano só 
duram um ano, e considerando a opção 
de levar outros seguros à mesma empresa 
para obter descontos, tome a decisão 
mais correta. Contraia a apólice com 
a melhor cobertura, ao melhor preço 
e com a empresa de seguro com mais 
estabilidade financeira.  Para isso, consulte 
um profissional de seguros.   

Conclusão 
Tem momentos na vida que temos 

que passar por maus momentos, o que 
pode envolver lesões físicas, perdas 
financeiras, doenças ou morte. Em tais 
momentos, o seguro parece ser a única 
esperança. Se você não está segurado 
contra riscos incertos, terá que arcar com 
as perdas envolvidas fora de seu próprio 
bolso.  O benefício mais importante do 
seguro é o pagamento dessas perdas, 
tanto a pessoa física como jurídica. Ter 

uma apólice de seguro é importante, 
mas entender as coberturas que tem ou 
precisa, é mais importante.  

Nós, na NL Insurance somos 
especializados em seguros de veículo, 
casa,  viajem, seguro de vida e vários tipos 
de seguro empresarial.  A NL Insurance 
aspira ser uma fonte mais confiável de 
soluções de seguros, para que nossos 
clientes possam ter tranquilidade.

Nas próximas edições falaremos com 
mais detalhes sobre alguns tipos de seguros:

1. Seguro de casa
2. Seguro de veículo
3. Seguro de Vida
4. Seguro Empresarial/Comercial

A importância
do seguro

INSURANCE

Homeowners | Renters 
  Auto | Motocycles | Boats
    Life | Health | Umbrella

PERSONAL

General Liability | Professional Liability 
  Umbrella | Business Owner Policy 
    Commercial Auto
     Workers Compensation

COMMERCIAL

ACCOUNTING SOLUTIONS

New Business Formation
  ITIN Number | Tax ID
    Tax Returns www.nlinsurancefl.com

nlinsurancefl
Orlando

����� ��������
Tampa

����� ��������

GET A FREE QUOTE TODAY
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Vantagens de um 
planejamento 
tributário

Assim como no Brasil, as empresas 
que planejam se instalar nos Estados Uni-
dos necessitam de um bom planejamento 
tributário. Saber escolher a melhor forma 
de constituição e de tributação pode aju-
dar no sucesso da empresa.

Conheça a seguir algumas vantagens 
de profissionalizar o planejamento tributá-
rio. Entenda como um trabalho bem reali-
zado pode impactar diretamente na saúde 
financeira, sustentabilidade, lucratividade 
e competividade de uma empresa. 

Enquadramento Tributário
O planejamento tributário consiste 

em analisar a empresa como um todo, 
sua estrutura societária, quais os produ-
tos e serviços oferecidos, estrutura de 
custos fixos, número de funcionários, ca-
pital investido, margem de rentabilidade, 
o estado onde a empresa será aberta, etc. 

As estruturas societárias mais conhe-
cidas nos Estados Unidos são:

• Corporations
• Limited Liability Companies
A escolha da melhor estrutura societária, 

além de limitar a responabilidade dos sócios, 
é um dos primeiros elementos para a esco-
lha da forma de tributação da empresa. 

Estrutura Tributária 
Sole Proprietorship Nessa forma de 

estrutura, tanto a declaração de imposto 
de renda quanto a apuração do imposto 
são feitos dentro da declaração de IR do 
proprietário.

Partnership Nessa estrutura, a em-
presa apresenta sua declaração de impos-
to de renda, apurando lucro ou prejuízo, 
entretanto, não paga imposto de renda. 
O resultado obtido na empresa será re-
passado aos sócios (lucro ou prejuízo). O 
lucro alferido na empresa é pago dentro 
da declaração dos sócios. Caso a empresa 
apresente prejuízo, não se pagará impos-
to, registra-se apenas o prejuízo para ser 
compensado no futuro.

C Corp Nessa estrutura, a empresa 
apresenta a declaração de imposto de 
renda (Federal e Estadual), a renda da 
empresa é tributada duas vezes (Federal 
e Estadual). Dependendo do estado onde 
a empresa está sediada, terá que pagar 
imposto de renda também para a cida-
de, ou seja, terá que pagar 3 vezes. No 
momento da distribuição dos lucros, os 
acionistas também pagam o imposto da 
pessoa física em suas declarações. 

S Corp São entidades de repasse, ou 
seja, não há imposto de renda federal co-
brado no nível corporativo. Em vez disso, 
o lucro de uma empresa S é alocado ao(s) 
seu(s) acionista(s) e tributado no nível do 
acionista.

Elisão fiscal x Evasão Fiscal
Elisão fiscal significa organizar a em-

presa para reduzir ao máximo possível os 
impostos de maneira lícita. A evasão fiscal 
é o ato no qual o contribuinte suprime va-
lores do tributo com a intenção de reduzir 
e de se beneficiar no seu pagamento do 

imposto. Essa prática pode ser realizada 
tanto no momento da declaração fiscal, 
quanto nas atividades do dia a dia, como 
na omissão do registro das vendas ou dos 
servicoes prestados.

Profissionalização do Planejamen-
to Tributário

A Sousa & Associates, fundada em 
2013 pela sua CEO Maria C Sousa, mes-
tre em contabilidade, bacharel em finan-
cas, sitting for CPA Exam, possui mais de 
20 anos de experiência em contabilidade 
e tributação americana. A Sousa & Asso-
ciates conta com um time de profissionais 
formados em contabilidade e pós gradua-
ção em controladoria, com experiência em 
contabilidade no Brasil e Estados Unidos.

Carol Sousa
CEO da Sousa & Associates

Consultoria em Contabilidade e Administração de Empresas

Imposto de Renda  |  Escrituração e Folha de Pagamento
Plano comercial e/ou financeiro para novos negócios

www.sousanassociates.com   |   Phone: +1 (407) 800-7028

Contabilidade
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Rodrigo Cintra
Anne Caroline Global

Já pensou em ter seu próprio negócio?
Conheça a primeira empresa brasileira de produtos inovadores dermocosméticos
com canal de distribuição através de Vendas Diretas e com ferramentas digitais 

100% automatizadas para potencializar o seu negócio e os seus resultados!

A melhor 
poupança 
da vida!

Oportunidade

Num mundo moderno em que se 
fala diariamente em empresas auto-
-sustentáveis, eco-friendly, em vega-
nismo, em produtos livres disso ou 
daquilo, em saúde & bem-estar, em 
atividades sócio-ambientais, entre ou-
tros... devemos lembrar que tudo par-
te de um só lugar, ou melhor, de uma 
só pessoa: De VOCÊ! 

E é pra você que está preocupado 
com tantas causas, você que anda tra-
balhando ou estudando demais, que 
desenvolvi esta matéria. Com a certeza 
de que os principais fatores, ou descul-
pas, que fazem com que as pessoas te-
nham uma vida sedentária, são a falta 
de tempo, falta de dinheiro e a falta de 
motivação para praticar atividades físi-
cas regulares, lhe peço... 

UM MINUTO DE ATENÇÃO! Pois 
seu corpo está gritando há dias, meses 
ou até anos e você ao invés de escutá-
-lo gritar: “- Hei, cuide de nós!”, você 
tem negligenciado seus gritos e avisos, 
comendo mal, dormindo mal e princi-
palmente se preocupando com tudo, 
menos com você! 

Sei que é muito difícil começar qual-
quer tipo de treinamento, ainda mais 
que a concorrência é cada dia mais des-
leal. Pois você terá que vencer o cansa-

ço, a falta de ânimo, aquele convite pra 
comer besteiras fora de hora, um tele-
fonema para um “happy hour” com os 
amigos, um sofazão bem confortável 
em casa.

Costumo dizer que fazer atividades 
físicas com freqüência é tão difícil quan-
to poupar dinheiro, já que as tentações 
do dia-a-dia são muito mais tentado-
ras que o pensamento de ter um cofre 
cheio de moedas, ou até mesmo ter as 
contas pagas ao final do mês. Quando 
vamos a um shopping, por exemplo, se 
não tivermos muito controle e certeza 
do que temos como planejamento fi-
nanceiro, com certeza sairemos de lá 
com várias compras desnecessárias e o 
pior, através dessa ou dessas escolhas 
feitas por impulso, nos distanciamos 
ainda mais de nossos grandes objeti-
vos. Mas que objetivos? Essa é a grande 
questão, para não cairmos na tentação, 
temos que ter objetivos bem definidos. 
Na vida financeira na maioria das ve-
zes esse objetivo é uma casa, um carro 
novo, uma moto ou uma viagem. 

Você deve estar se perguntando: 
“Tá bom e daí? O que isso tem a ver 
com o tamanho da minha barriga?”. 
E eu lhe digo que TUDO! Pois quando 
falamos de atividade física, exercícios, 
treinamento e conseqüentemente, saú-

de, estamos falando de uma poupança 
de bons modos, de produzir mais hor-
mônios bons, de aumentar oxigenação 
do sangue nos cérebro… e pasme: De 
desenvolver tomadas de decisão mais 
rápida e assertiva, além é claro, de 
promover maior “sinapse neural”, ou 
seja… ficar mais inteligente! 

Quanto mais nos alimentarmos com 
qualidade, quanto mais praticarmos ati-
vidades físicas saudáveis e quanto mais 
tivermos uma vida sadia e regrada, mais 
rápido conseguiremos conquistar tudo 
de bom para nossas vidas. 

Quer saber mais?
407 7238034

anneglobalcaroline@gmail.com
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Marcia Romero
CEO da People Who Make A Difference

Comunidade

vremente e sob palavra de honra. (Fonte: Wikipedia – Internet)

É muito importante estar atento aos “re-
views” (comentários) que cada profissional 
recebe no seu website, na internet, como por 
exemplo no Google e mesmo nas redes so-
ciais. Questione as pessoas próximas a você se 
já ouviram falar sobre o referido profissional, 
ou se já tiveram alguma experiência com ele.  
“It is better be safe than sorry” (“É melhor 
prevenir do que remediar”).

Este é um dos cuidados da PWMD em 
relação aos profissionais da área de saúde o 
qual referimos.  Na maioria das vezes indica-
mos aqueles os quais recebemos um feedback 
positivo, e mesmo assim não caracteriza nossa 
responsabilidade a experiência individual de 
cada cliente com o profissional.

O Profissional de Saúde na rotina de uma 
comunidade é fundamental e importante pois 
este visa cuidar e prevenir a saúde e fazer a 
manutenção do bem-estar das pessoas que o 
procuram e ali vivem. 

Acreditamos que em qualquer parte do 
mundo devemos ser precavidos e zelar por 
nossa saúde e pela saúde do próximo.  Espe-
cificamente na comunidade de Orlando, FL, 
onde a People Who Make A Difference Foun-
dation atua desde 2011, temos conhecimento 
de diversos profissionais nesta área com dife-
rentes especialidades.  Entre estes profissionais 
existem variedades de idiomas, o que facilita o 
atendimento a todos que vivem numa cidade 
com diferentes e diversas nacionalidades. 

Esta diversidade trás benefícios porém 
também requer atenção sobre o tempo de ex-
periência do profissional naquela especialida-
de, qualidade do atendimento, e a seriedade 
no exercer a profissão.  Adicionando a estas 
avaliações, colocamos aqui o tempero essen-
cial chamado o amor e a dedicação ao que 
faz e também ao próximo.  “O desejo para 
alcançar o objetivo é determinado pela visão e 
pela intençao no propósito.”

A característica de um Profissional da Saú-
de é moldada pela sua visão, pela sua inten-
ção e pela execução de suas atividades… este 
somatório reflete seu propósito interior.

Em nossa caminhada nesta comunidade, 
temos encontrado diversos profissionais e mui-
tos deles fazem com que exaltemos ao Criador 
de uma maneira especial,  pois, constatamos 

que estes profissionais entenderam e exercem 
um dos Propósitos de Deus que é amar ao 
próximo como a si mesmo e cumprem o “Ju-
ramento do Médico” o qual declararam no dia 
de sua formatura e receberam o diploma! 

Em 2017 foi atualizada uma versão sobre o 
Compromisso do Médico, o qual é usada em Por-
tugal quando o membro é admitido pela Ordem 
dos Médicos. Aqui estão sete dos treze itens des-
ta versão do texto do Juramento de Hipócrates:

Compromisso do Médico
COMO MEMBRO DA PROFISSÃO MÉDICA:
• PROMETO SOLENEMENTE consagrar a 

minha vida ao serviço da humanidade;
• A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO MEU DO-

ENTE serão as minhas primeiras preocupações;
• GUARDAREI o máximo respeito pela 

vida humana;
• NÃO PERMITIREI que considerações so-

bre idade, doença ou deficiência, crença re-
ligiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, 
filiação política, raça, orientação sexual, esta-
tuto social ou qualquer outro fator se inter-
ponham entre o meu dever e o meu doente;

• EXERCEREI a minha profissão com cons-
ciência e dignidade e de acordo com as boas 
práticas médicas;

• FOMENTAREI a honra e as nobres tradi-
ções da profissão médica;

• NÃO USAREI os meus conhecimentos 
médicos para violar direitos humanos e liber-
dades civis, mesmo sob ameaça;

• FAÇO ESTAS PROMESSAS solenemente, li-

A IMPORTÂNCIA E O 
DIFERENCIAL ENTRE 
PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE 

Sem Seguro Médico? Entre em contato conosco ainda hoje
e iremos ajudar você a encontrar um atendimento 

médico com preço acessível e com qualidade.
(321) 527-4593 

info@peoplewhomakeadifference.org
www.peoplewhomakeadifference.org
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Qualquer pessoa, de diferentes 
áreas de atuação, está sujeita a pas-
sar por um bloqueio criativo, princi-
palmente aqueles que trabalham em 
carreiras que utilizam a criativida-
de em seu cotidiano, como Design, 
Música, criadores de conteúdo, por 
exemplo.

Nesse momento, você não con-
segue encontrar nenhuma ideia ou 
estímulo para desenvolver as suas 
atividades. E, se prolongado por 
muito tempo, a sua produtividade e 
desempenho profissional podem ser 
comprometidos. Por este motivo, é 
importante lidar com o bloqueio cria-
tivo da forma correta.

Principais motivos do bloqueio 
criativo

Antes de partirmos para as téc-
nicas de como superar o bloqueio 
criativo, é imprescindível abordar-
mos sobre as principais causas desse 
problema. Afinal, ao compreender 
os motivos dessa inibição de ideais, 

5 MANEIRAS (PRÁTICAS) PARA SUPERÁ-LO

BLOQUEIO
CRIATIVO?

torna-se muito mais fácil encontrar e 
aplicar métodos que auxiliam a reto-
mar a produtividade.

• cansaço: a exaustão mental 
pode interferir na sua capacidade de 
criar, por isso, vale programar pausas 
esporádicas para descansar o cére-
bro;

• indecisão: não conseguir optar 
por um enfoque para seu trabalho, 
pode gerar bloqueios criativos. Nesse 
caso, é essencial compreender o que 
foi solicitado e realizar um bom pla-
nejamento;

• medo do fracasso: a preocupa-
ção excessiva com o que as pessoas 
irão pensar do seu projeto, também 
influenciam negativamente no pro-
cesso criativo;

• perfeccionismo: a necessidade 
de só querer produzir algo se o re-
sultado for perfeito, pode ocasionar 
projetos inacabados ou não inicia-
dos. Lembre-se, nenhuma ideia já 
vem pronta, é preciso aprimorá-la no 
decorrer do projeto.

Vença os bloqueios criativos!
Agora que você já conhece os 

principais motivos para o sumiço das 
suas ideias, descubra como recupe-
rá-las!

1. Brainstorm
O Brainstorming — ou chuva de 

ideias, na tradução para o português 
— é uma reunião para debater deter-
minados assuntos em busca de novas 
soluções. Com várias mentes pensan-
do juntas, fica muito mais fácil ter 
ideias mais criativas!

2. Estimule a mente
Pode ser com jogos, leitura, exer-

cício físico ou outras atividades que 
façam a mente trabalhar. Uma opção 
para aquecer o cérebro e estimular 
a criatividade é escrever cinquenta 
ideias, boas ou ruins, em cinco minu-
tos cronometrados. Depois de reler 
tudo, você certamente encontrará ao 
menos uma alternativa boa para uti-
lizar no seu projeto.
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Jefferson Agostinho
CEO da Dunamys Films

3. Mude de ambiente
Se for possível, mude de lugar. Às 

vezes, o mesmo cenário pode repri-
mir a nossa criatividade, porém, se 
não for possível trabalhar em outro 
local, você pode organizar o ambien-
te. Quando tudo está arrumado é 
mais fácil concentrar-se no que deve 
ser feito.

4. Faça um mapa mental
Às vezes é a falta de planejamen-

to que está atrapalhando o desen-
volvimento do seu trabalho, por isso, 
faça um mapa mental para gerar as 
informações que você possui, orga-
nizar as suas ideias e definir como 
executá-las.

5. Faça uma pausa
Nosso cérebro só consegue per-

manecer focado em um mesmo ob-
jeto por no máximo 60 minutos, de-
pois disso, a tendência é que ele se 
distraia, portanto, pare um pouco o 
projeto e faça uma pausa para des-
cansar a mente.

Caminhe, tome um ar, converse, 
coma algo ou beba um café. Inclusi-
ve, vale a pena recorrer a essa bebi-
da, pois, na medida certa, a cafeína 
potencializa o desempenho mental. 
Uma xícara é suficiente para ajudar 
na concentração e impulsionar a cria-
tividade.

Fonte: Agência Mestre
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